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Innledning  

I dette dokument fremkommer utredninger av driftstiltak knyttet til 

budsjettarbeid 2021 og økonomiplanperiode 2021 – 2024.  

Stabsavdelingen skal legge til rette for, og underbygge og støtte administrative 

og politiske prosesser, herunder også beslutninger. Stabsavdelingen har i dag 

utfordringer med hensyn til sårbarhet og kapasitet på flere områder, og stor 

variasjon i oppgaveporteføljen. Det vises videre til Utfordringsnotat budsjett 

2021- økonomiplan 2021-2024 kap. 2 for nærmere beskrivelse av 

utfordringsområdene. 

Det er i 2019 og 2020 kuttet tre stillinger i Stabsavdelingen (HR-rådgiver, 1 

stilling bibliotek og skatteoppkrever). Ytterligere vakanser og reduksjoner i 

stillinger vil medføre at kritiske driftsoppgaver blir forsinket, og at en må gå til 

innkjøp av tjenester. Det vil også føre til forsinkelser i utviklingsarbeid og 

digitalisering. Dette vil igjen få konsekvenser for øvrige tjenesteområder i 

Porsanger kommune og for innbyggerne. 

En kommune på størrelse med Porsanger skal levere samme tjenester og inneha 

samme kompetanse som store kommuner. Mens det i Porsanger kommune er få 

personer som skal ha spisskompetanse og kapasitet på flere fagfelt, har større 

kommuner flere personer innenfor samme fagområde. 

Det kan i denne sammenhengen ligge store muligheter i å samarbeide med 

andre kommuner på flere av fagområdene innen stabsområdet. Hensikten vil 

være å hente ut gevinster i form av økonomisk besparelse, styrke kompetansen, 

redusere sårbarhet og løse tjenesten på en mer effektiv måte. Det er igangsatt 

et felles interkommunalt prosjekt mellom kommunene Nordkapp, Lebesby, 

Gamvik og Porsanger. Målet er å finne samarbeidsløsninger mellom kommunene 

som gir bedre bærekraft og gode tjenesteleveranser til innbyggerne i de ulike 

kommunene. 

  

 

 

  



 

R1100 Sentrale kontroll og folkevalgte organer 

092: R 1100 - Nedtrekk midler til politiske råd kr 50 000,- (Varig) 

Det har vært avsatt midler i størrelsesorden kr 25 000,- pr år til Rådet for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsrådet. Rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsrådet har brukt disse midlene på egne 
arrangement eller til støtte av andres arrangement. Disse postene har 

midlertidig vært kuttet noen år. På grunn av den økonomiske situasjonen til 
Porsanger kommune foreslås disse postene kuttet i økonomiplanperioden. Dette 

tiltaket gjelder ikke Eldrerådet, da det er krav om egenandel ifm den kulturelle 
spaserstokken. 

 

077: R 1100 - Kutt i partistøtte Kr 100 000,- (Varig)  

Det ble avsatt midler til partistøtte i størrelsesorden kr 100 000 i budsjettet for 

2020. Denne posten ble i løpet av året budsjettregulert til annet formål. På 
grunn av den økonomiske situasjonen til Porsanger kommune foreslås partistøtte 
kuttet. 

 

168: R 1100 - Sentrale kontroll og folkevalgte organ, rammenedtrekk Kr 65 

000,-  (ikke valgt) 

Dette rammenedtrekket innebærer kostnadsreduksjon på flere ansvar og 

kontoer innenfor rammen, blant annet opplæring/kurs/reiser, bilgodtgjørelse, 
møtebespisning, annonser og vaksine til russen.  På grunn av Porsanger 

kommunes økonomiske situasjon og koronasituasjonen er det tatt moderate kutt 
på mange konto og ansvar innenfor rammen.  

 

103: R 1100 - Økning i revisjonshonorar VEFIK (ikke valgt) 

Styret og representantskapet i VEFIK har vedtatt økning av revisjonshonoraret 

til kr. 1 041 700,- Dvs. en økning på kr. 283 400,- eller 37,37 %. Sak. element 

2020/1015. 

Kommunestyret må velge dette tiltaket hvis Porsanger kommune aksepterer 

økningen. Hvis ikke Porsanger kommune aksepterer prisstigningen må styret og 

representantskapet i VEFIK behandle sitt budsjett på nytt. 

Det er opp til kommunestyret selv å vedta sine budsjetter. KUSEK som 

kontrollutvalgets sekretariat har stilt spørsmålstegn ved nivået på økningen på 

revisjonshonoraret til VEFIK. 

Kommunedirektøren avventer kontrollutvalgets anbefaling i saken.  

 

 

R1120 - Sentralledelse 



171: R 1120 - Sentralledelse rammenedtrekk kr 60 000,- (midlertidig) 

Dette rammenedtrekket innebærer midlertidig reduksjon i 

møteutgifter/bespisning, reise og oppholdsutgifter og i kurs/opplæring. I tillegg 

ligger det inne noe kutt i inventar og utstyr og noe på konsulenttjenester.  

På grunn av koronasituasjonen, som trolig vil vare en god stund ut i 2021, og de 

begrensninger som er innført i forhold til reiser, vil en slik reduksjon kunne 

gjøres for 2021. Det er imidlertid meget viktig at disse midlene ikke kuttes 

permanent. Porsanger kommune er en liten kommune, er sårbar og er avhengig 

av å øke kompetansen og bruke og videreutvikle sitt nettverk slik at kommunen 

kan holde tritt med utviklingen i kommunal sektor. 

Kommunedirektøren understreker at administrasjonen strekker seg langt for å 

gjøre innsparinger og forutsetter at disse rammenedtrekkene kun gjøres 

midlertidig i 2021. 

 

R1150 Samisk språk  

159: R 1150 - Overføre samisk språksenter/fjernundervisning til oppvekst og 

kultur: 

Organisatorisk endring: Dette er en videreføring av omorganiseringen av 

Stabsavdelingen, vedtatt i administrasjonsutvalget i april 2019. Det ble i dette 

vedtaket gitt føringer om at tjenesteytende enheter i Stabsavdelingen skal 

organiseres i linjen.  

Samisk språksenter og samisk fjernundervisning foreslås derfor overført fra 

R1150 Samisk språk under Stabsavdelingen (ansvar 1510), og over til Sektor for 

oppvekst og kultur. Samisk språksenter foreslås innlagt under ramme 1380 

kulturtiltak, under samme ramme som Kvensk språksenter. Faglig ansvar for 

samisk fjernundervisning ligger allerede under oppvekst.  

Kommunedirektøren får fullmakt til å overføre tiltaket til korrekte rammer og 

ansvar i budsjettet. 

 

184: R 1150 - Samisk språk rammenedtrekk 20 000,- (midlertidig) 

Dette rammen nedtrekket innebærer kutt budsjett poster som matvarer, annet 

forbruksmateriell og reise og oppholdsutgifter. På grunn av den økonomiske 

situasjonen i Porsanger kommune legges dette inn som midlertidig nedtrekk i 

budsjett 2021. 

 

R1160 Tverrsektorielle felleskostnader 

093: R 1160 - Sektorovergripende felleskostnader rammenedtrekk kr 240 000,-

(midlertidig) 



Dette tiltaket innebærer kraftig reduksjon i sektorovergripende 

kompetansemidler, kutt i reise og oppholdsutgifter, samt noe kutt i forsikringer. 

På grunn av koronasituasjonen, som trolig vil vare en god stund ut i 2021, og de 

begrensninger som er innført i forhold til reiser, vil sektorovergripende 

kompetansemidler kunne kuttes i 2021. Det er imidlertid meget viktig at disse 

midlene ikke kuttes permanent. Porsanger kommune er en liten kommune, er 

sårbar og er avhengig av å øke kompetansen slik at kommunen kan holde tritt 

med utviklingen i kommunal sektor, både når det gjelder utvikling av tjenester, 

endringer i lov og avtaleverk og digitalisering. 

 

R1200 Sekretariat og informasjonstjenester  

094: R 1200 - Vakanse 1 Stabsavdelingen kr 180 000,-  (midlertidig) 

Stillingsvakanse fagleder arkiv og digital kommunikasjon: Stillingen er i dag 

vakant og har vært vakant siden mai 2020. 

Fagleder arkiv og digital kommunikasjon er en strategisk viktig stilling for 

Porsanger kommune, spesielt med tanke på den arkivfaglige kompetansen, 

utvikling av våre kjernesystemer og digitalisering. Porsanger kommune har med 

denne stillingen stående vakant, ikke kapasitet til å følge opp påkrevd 

utviklingsarbeid, digitalisering og har heller ikke tilstrekkelig arkivfaglig 

kompetanse. I tillegg er det stortings- og sametingsvalg i 2021. Denne stillingen 

er sentral i forbindelse med avvikling av valg.  Det er gjort en faglig vurdering 

og det anbefales ikke å ha denne stillingen ytterligere vakant. Stillingen har 

tidligere i høst vært lyst ut, og vil bli lyst ut igjen i løpet av november 2020. Det 

kan beregnes ansettelse omkring 1.4. 2021. 

 

175: R 1200 - Vakanse 2 Stabsavdelingen kr 170 000,-  

Midlertidig vakansetiltak ifm avgang i Stab i 2021. Dette vil bli krevende og det 

vil bli nødvendig med vikar ifm sommerferieavvikling og valggjennomføring. I 

forbindelse med gjennomføring av valg 2021 vil en måtte dra veksler på andre 

ressurser i andre tjenesteområder.  

Høsten 2021 vil en har flere sammenfallende hendelser som gjør at kapasiteten 

på OSK vil være krevende. En vil ha både nytilsetting arkivleder, det skal 

gjeninnføres stortings og sametingsvalg 2021 og det utredes permanent 

besøkskontroll på rådhuset. Dette totalbildet vil være meget krevende.  

Denne vakansen vil medføre videre konsekvenser for daglig drift som 

forsinkelser av journalføring, forsinkelser i arbeidet med innsynsbegjæringer, 

ikke tilstrekkelig kvalitetssikring av arkivsystem mv.   

Det vil med denne vakansen være behov for ytterligere redusert telefon- og 

besøkstid, også for mottak av forhåndsstemmer i 2021.  



Avbøtende tiltak vil kunne være å flytte Formannskapssekretær til OSK slik at en 

vil kunne dra synergier i forhold til publikumsbetjening og digital 

kommunikasjon.  

 

R1220 Plan- og økonomifunksjon 

155: R 1220 - Kutt i ikke-lovpålagt tjeneste kr 215 000,- (varig) 

Det foreslås å kutte tjenesten boligveiledning fra år 2021. Knyttet til denne 

tjenesten har Porsanger kommune en 60% stilling i forbindelse med startlån og 

boligveiledning. Ca 20 % av stillingen ivaretar lovpålagte oppgaver i forhold til 

bostøtte.  

Startlån er en ikke-lovpålagt oppgave. Porsanger kommune har hatt en høy 

utlånsramme for startlån de siste to år på om lag kr 44 millioner kroner. 

Startlån er et virkemiddel for å mulighet til kjøp av bolig for vanskeligstilte 

grupper, en såkalt høyrisikogruppe som ikke får finansiering i forretningsbanker. 

Med bakgrunn i Porsanger kommunes økonomiske situasjon, er dette et område 

som øker risikoen i form av fremtidig tapsavsetting. Porsanger kommune har 

manglende ressurser på innfordringssiden og dette må sees i sammenheng med 

utlånsvirksomheten, hvor tyngre innfordring kreves. Dersom utlånsvirksomheten 

opprettholdes, vil det være behov for enten å øke ressursbruken på innfordring 

internt eller kjøp av tjeneste. Porsanger kommune har utestående fordringer 

som er et år gammel på om lag 2 millioner som vi ser en økende trend over tid. 

Det kan være hensiktsmessig å oppta startslånsvirksomheten i fremtiden, men 

det anbefales å sette dette i bero i kommende økonomiplanperiode.  

 

183: R 1220 - Overføring av Plan og økonomifunksjon til R1240 

Samordning av stabsavdeling under en ramme: Ansvar 2200 under R1220 

foreslås overført til R1240. Som en del av omorganisering av Stabsavdelingen i 

Porsanger kommune er det ønskelig å samle alle rammene under ett.  

 

172: R 1220 - Plan og økonomi rammenedtrekk - kr 85 000,- (midlertidig) 

Dette rammenedtrekket innebærer reduksjon i kompetansemidler, kutt i 

reise/opphold og reduksjon i aviser/tidsskrifter. På grunn av koronasituasjonen, 

som trolig vil vare en god stund ut i 2021, og de begrensninger som er innført i 

forhold til reiser, vil kompetansemidler kunne kuttes for 2021. Det er imidlertid 

meget viktig at disse midlene ikke kuttes permanent. Porsanger kommune er en 

liten kommune, er sårbar og er avhengig av å øke kompetansen slik at 

kommunen kan holde tritt med utviklingen i kommunal sektor, både når det 

gjelder utvikling av tjenester, endringer i lov og avtaleverk og digitalisering. 

 



R1240 IT, lønn- og personalfunksjon 

173: R 1240 - IT, lønn- og personal rammenedtrekk Kr 170 000,- (midlertidig) 

Dette rammenedtrekket innebærer kutt i møtebespisning, kutt i dekking av 
flytteutgifter i forbindelse med rekruttering, kutt i velferdsmidler og reduksjon i 

konsulenttjenester. I tillegg er det reduksjon av kompetansemidler og kutt i 
reise og opphold for IT, HR og Lønn. På grunn av koronasituasjonen, som trolig 
vil vare en god stund ut i 2021, og de begrensninger som er innført i forhold til 

reiser, vil kompetansemidler kunne kuttes for 2021. Det er imidlertid meget 
viktig at disse midlene ikke kuttes permanent. Porsanger kommune er en liten 

kommune, er sårbar og er avhengig av å øke kompetansen slik at kommunen 
kan holde tritt med utviklingen i kommunal sektor, både når det gjelder utvikling 
av tjenester, endringer i lov og avtaleverk og digitalisering. 

 

089 R 1240 - Reduksjon annonsekostnader kr 110 000,- (varig) 

Porsanger kommune legger om praksis på annonsering av stillingsutlysninger. 

Fra og med 2021 vil det kun annonseres stillingsutlysninger på JobbNorge, NAV, 

i sosiale media og på Porsanger kommunes nettsider. Annonser i andre media vil 

kun skje unntaksvis og kostnadene dekkes av sektorene. 

Porsanger kommune vil anslagsvis publisere 55-60 stillingsannonser pr år. 

Denne endringen forventes å gi en varig besparelse på kr 110 000,-  

 

122 R 1240 - Reduksjon antall lærlinger kr 85 000,-  (Øk.plan perioden) 

Kommunestyret i Porsanger vedtok i april 2016, etter anbefalinger fra KS å ha at 
minimumstall på lærlinger i størrelsesorden 2 pr. 1000 innbygger for driftsårene 

2017, 2018, 2019, og 2020. Det ble videre vedtatt at dette skulle innarbeides i 
budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020. Det har av økonomiske grunner 

ikke vært rom får å realisere dette. Porsanger kommune har i denne tiden 
vedtatt budsjetter til å kunne ha inne 5 lærlinger. 

I utgangspunktet koster en lærling i gjennomsnitt ca kr 225.000 pr år. Dette 
tallet er basert på en årslønn på 351.000 + 30% i sosiale kostnader og 
feriepenger/2 år. En normal lærlingetid er på 2 år. Det første halvåret lønnes 

lærlingen med 30% av en årslønn, 2. halvår avlønnes lærlingen med 40%, 3. 
halvår 50% og 4. halvår 80%. Derfor vil kostnaden endre seg avhengig av hvor 

langt i lærlingeløpet en lærling er. 

Porsanger kommunes lærling budsjettet varierer fra år til år, og vil måtte 
konsekvensjusteres årlig.  Dette skyldes at lærlingene har ulik lønn på ulike 

stadier i lærlingtiden. Enkelte år har Porsanger kommune flere lærlinger tidlig i 
løpet og andre år har vi flere lærlinger seint i løpet. Kostnadene er mye større 

for en 4. halvårs lærling som mottar 80% lønn, enn en 1.halvårs lærling som 
mottar 30% lønn. 

Porsanger kommune har i dag inne 4 lærlinger. 2 av disse vil avslutte sin læretid 

i løpet av høsten 2021. og to av disse startet sitt lærlingeløp høsten 2020. Ved å 
søke å ta inn en lærling våren 2021 og ytterligere 5 lærlinger høsten 2021 vil en 

ha inne 8 lærlinger i løpet av høsten 2021.  



Dette vil for 2021 utgjøre et budsjett på kr 1 200 000,- Årsaken til at 
lærlingebudsjettet vil bli lavere enn gjennomsnittet for 8 lærlinger (8 lærlinger x 

225 000 = 1 800 000,-) er at Porsanger kommune vil ha relativt mange 
lærlinger tidlig i lærlingeløpet i 2021, og at flesteparten av de nye lærlingene vil 

bli rekruttert siste halvår 2021. 

Porsanger kommune har anstrengt økonomi og står ovenfor store kutt og 
omstillinger i tiden som kommer. Det betyr at alle kostnadsdrivende faktorer må 

vurderes, også antall lærlinger som Porsanger kommune tar inn. 

Ved å kutte antall lærlinger i Porsanger kommune vil en i utgangspunktet spare i 

gjennomsnitt kr 225.000 pr. år pr lærling som er gjennomsnittskostnaden pr. 
lærling pr. år. Ved å kutte i antall lærlinger vil organisasjonen imidlertid ikke 
kunne dra fordelen med å ha ønsket antall lærlinger tilgjengelig ute i tjenestene 

til å dekke opp evt. vakante vakter, til en lavere kostnad for tjenestene enn det 
vil være å leie inn vikarer og evt. måtte betale overtid. 

Kommunedirektøren er opptatt av forutsigbarhet i forhold til hvor mange 
lærlinger Porsanger kommune skal ta inn hvert år. Dette er viktig både for våre 
tjenester, den videregående skolen i Lakselv og ikke minst ungdommene selv 

som skal starte og fullføre sitt utdanningsløp i kommunen. Kommunaldirektøren 
vil også vektlegge viktigheten av at Porsanger kommune skal være en seriøs og 

forutsigbar samarbeidspartner til Lakselv videregående skole. Og ikke minst ta 
samfunnsansvaret overfor lokal ungdom ved å være en forutsigbar lærling 

mottaker for lokal ungdom. 

Porsanger kommune er positive til lærlinger. De er viktig i rekrutteringsøyemed 
og er en viktig ressurs i tjenestene i organisasjonen.  

Kommunedirektøren vil på bakgrunn av den anstrengte økonomien anbefale å ta 
ned antall lærlinger som ligger inne i budsjettet for 2021 fra 8 til 5. Dette vil gi 

en besparelse på kr 85 000,- for 2021 budsjettet, men vil gi ytterligere 
besparelse utover i økonomiperioden.  Kr. 225 000,- pr lærling pr år. Årsaken til 
at besparelsen er marginal i 2021 er at lærlingene som kuttes ville ha hatt 

inntak høsten 2021. 


